
U z n e s e n i e  č. 32

z 24.riadneho zasadnutia  Mestského zastupite ľstva 

v  Podolínci d ňa 22.novembra 2006

MsZ v Podolínci

A) B e r i e   n a   v e d o m i e:

      1.) Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva   
        „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov

      2.) Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Podolínec.   
          „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov
 
B)  S ch v a ľ u j e

  1.)  Zmenu rozpočtu mesta Podolínec pre rok 2006
        „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov

   2.) Zmenu rozpočtu Mesta Podolínec - bytového hospodárstva pre rok 2006.
        „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov

  3.) Zmenu rozpočtu Mesta Podolínec - lesného oddelenia pre rok 2006.
         „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov

  4.) Zmenu rozpočtu MTJ  Podolínec na rok 2006
        „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov

  5.) Doplnok č.1 k VZN č.1/2005 o komunálnych odpadoch, drobných 
             stavebných  odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a starých 
             vozidlách na rok 2006 vznikajúce na území mesta Podolínec, ktorým sa 
             určuje výška  poplatku za odvoz za komunálny odpad na rok 2007 vo výške 
             386,-Sk/osobu/rok.
        „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hl asov      „PROTI“: 0 hlasov“

     
       6.) Správu o výsledku inventúry majetku mesta Podolínec k 1.10.2006
            a poveruje na likvidáciu vyradeného materiálu predsedov jednotlivých
            komisií a zodpovedných pracovníkov do 15.12.2006.
      „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlas ov      „PROTI“: 0 hlasov“  
  



    7.) Úhradu alikvotnej časti faktúry č.2006/18 za rekonštrukciu chodníkov na ulici      
        J.Hollého z finančných prostriedkov FNM SR v roku 2006 vo výške 11 979,-Sk.
      „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“    

     8.) Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Podolínec.
      „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlas ov      „PROTI“: 0 hlasov“  

     9.) Úplné znenie Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou  
          Podolínec.
      „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlas ov      „PROTI“: 0 hlasov“  

  10.) Postup verejného obstarávania pre zakázky s nízkou hodnotou, ako súčasť 
         „Smernice o finančnom riadení ZŠ s MŠ Podolínec“.
„ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

   11.) Odpredaj časti pozemku m.p.č. 1 o výmere 2500 m2  v  k.ú. Mníšek nad              
Popradom pre Vojtecha  Ščurku, Mníšek nad Popradom č.100 ohraničenú zo     
severnej a južnej strany  potokmi, z východnej strany riekou Poprad a zo západnej     
strany štátnou cestou Mníšek nad Popradom - Kače. Zameranie, GP, kúpna zmluva 
a návrh na vklad na vklad na náklady žiadateľa. Cena pozemku 50,-Sk/m2.

„ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

12.) Odpredaj časti  pozemku p.č. KN-C 1996/2  v k.ú Mníšek n/Popradom  pre 
Petra Gontkoviča , Mníšek n/Popradom 120. Parcelu odčleniť GP tak, aby 
pozemok pred budovou na parcele č. 1996/4 ostal vo vlastníctve Mesta 
Podolínec. Hranicu novej parcely viesť  3 m od jestvujúcej budovy tak, aby bola 
možná jej  bezproblémová údržba a prevádzka. Cena pozemku 100,-Sk/m2. 
Zameranie, GP, kúpna zmluva a návrh na vklad na vklad na náklady žiadateľa.

„ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

13.) Odpredaj časti parcely KN-E 8822 v k.ú. Podolínec o  výmere 70 m2 tak,         
aby celková výmera novovytvorenej parcely predstavovala 150 m2 za 
podmienok, ktoré schválilo MsZ v Podolínci uznesením č. 31/2006 B/3 dňa 
21.9.2006.

„ZA" :  9 hlasov      " ZDRŽAL SA" : 1 hlas               "PROTI" : 0 hlasov 

    14.) Odkúpenie pozemku pod mestským murom p.č.KN 218/3 o výmere 17m2       
          od Alfonza Dziaka, Zimná 1, Podolínec za cenu 310,-Sk/m2. Geometrický 
          plán, návrh na vklad na náklady kupujúceho.
     „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

   15.) Opredaj časti pozemkov p.č.KN 217 a 219/5 o výmere cca 40m2 pre Alfonza 
          Dziaka, Zimná 1,  Podolínec za cenu 310,-Sk/m2. Hranica pozemku bude 
          predĺženou  čiarou múru požiarnej zbrojnice po oplotenie. Geometrický plán, 
          návrh na vklad na náklady kupujúceho.



     „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

 
 C) N e s ch v a ľ u j e

1.) Odpredaj pozemku pre Jána Kalafuta na výstavbu garáže na ul.Sv.Anny. 

    „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov       „PROTI“: 0 hlasov“  

     
     D)  U k l a d á

    1.) Prednostovi mesta zabezpečiť vypracovanie štúdie, ktorou by sa komplexne 
         vytvorili pozemky na výstavbu garáží na ul.Sv.Anny/. Termín do 30.6.2007.
  „ZA“:   10 hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“: 0 hlasov“  

 ...............................                               ...................................
    primátor mesta                                           prednosta úradu

 V Podolínci : 22.11.2006


